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Conceive plus je určen pro páry, které se snaží otěhotnět přirozeně.
     Klinicky testovaný šetrný k plodnosti
     Napodobuje přirozené úrodné tekutiny
     Podporuje životaschopnost spermií
     Poskytuje dodatečnou vlhkost
     Snadno použitelné aplikátory
     Patentový vzorec

INDIKACE: Conceive plus je osobní lubrikant pro penilní a/nebo vaginální 
aplikaci, určený ke hydrataci a lubrikaci, ke zvýšení snadnosti a pohodlí při 
intimní sexuální aktivitě a k doplnění přirozené lubrikace těla.
Conceive plus je kompatibilní se spermatem, oocyty a embryi a může být 
používán páry, které se snaží otěhotnět, aplikovaný přímo na genitálie.
Conceive Plus je kompatibilní s přírodním kaučukovým latexem a 
polyuretanovými kondomy. Tento produkt lze použít při intervencích na 
podporu plodnosti k usnadnění vstupu diagnostického a terapeutického 
zařízení do poševní dutiny.

POKYNY:
Vyjměte aplikátor z krabičky, nepoužívejte jej, pokud je poškozená 
samolepka prokazující manipulaci. Podržte úzký konec aplikátoru směrem 
nahoru, odšroubujte poutko a zlikvidujte.
Jemně zasuňte úzký konec aplikátoru hluboko do pochvy a 2-3krát 
stiskněte konec s baňkou, aby se do poševní dutiny vložil Conceive plus. 
Vyjměte, a přitom stále mačkejte konec aplikátoru poté vyhoďte. Může být 
aplikován až 15 minut před sexuální aktivitou, aby lubrikant pokryl pochvu 
a děložní čípek. Pro dodatečnou vlhkost použijte víceúčelovou tubu nebo 
jiný aplikátor.
KLINICKÉ POUŽITÍ: Conceive Plus lze také použít k lubrikaci vaginálních 
tkání, aby se usnadnil vstup diagnostických nebo terapeutických zařízení 
umístěných do vaginální dutiny. Tento produkt není sterilní a neměl by být 
používán, pokud je sterilní produkt vyžadován. Před zavedením naneste 
požadované množství na nástroj a/nebo oblast genitálií.

UPOZORNĚNÍ: Každý aplikátor je určen pouze na jedno použití a po 
otevření nebo opětovném použití jej nelze skladovat.
Conceive Plus není antikoncepce, nezabíjí spermie ani neinterferuje s funkcí 
spermií. Nepoužívejte, pokud je plomba prokazující neoprávněnou 
manipulaci porušena nebo chybí. Pokud se objeví podráždění, přestaňte 
používat a pokud přetrvává, poraďte se se svým lékařem. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Conceive 
Plus je velmi kluzký, rozlité látky okamžitě čistěte. Pokud jste po 6 měsících 
používání tohoto přípravku neotěhotněla, poraďte se se svým lékařem. 
Tento produkt není určen pro domácí inseminační procedury. Uchovávejte 
při teplotě 36°F° - 86°F / 2°C - 30°C v této krabičce.
SLOŽENÍ: voda, hypromelóza, fosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan 
sodný, chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý, 
glycerol, methylparaben.
Další informace: www.conceiveplus.com , helpdesk@sasmar.com , Tel 
+3228808220 Vyrobeno: SASMAR PHARMACEUTICAL SPRL, Brusel 
B-1170 Belgie.

Podpoří vaši cestu k těhotenství....
Objevte podporu plodnosti žen a mužů Conceive Plus, podporu hybnosti 
mužů Conceive Plus a podporu ovulace Conceive Plus žen pro všechny 
páry, které se snaží o miminko.
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Samostatné aplikátory vaginálního lubrikantu, jehož složení napomáhá 
početí.
     Neškodný pro spermie a vývoj plodu
      Vyvážení PH a elektrolytu
      Obsahuje ionty vápníku a hořčíku
      Přirozeně podporuje plodnost

Pokyny: Vyjměte samostatný aplikátor Conceive Plus™ z krabičky, držte 
aplikátor úzkým koncem nahoru, odšroubujte koncovku a zlikvidujte jí. 
Opatrně vsuňte úzký konec aplikátoru opatrně do pochvy a 2 až 3krát 
stiskněte balónek na konci. Dojte tak k uvolnění přípravku Conceive Plus™ 
do poševní dutiny. Při vyjímání aplikátoru stále tiskněte balónek na konci. 
Použitý aplikátor zlikvidujte. Použitý aplikátor znovu nepoužívejte. 
Používejte 10 až 15 minut před sexuálním stykem, aby se přípravek mohl 
rozptýlit na děložní čípek a v pochvě.
 
KLINICKÉ POUŽITÍ: Conceive Plus lze také použít k lubrikaci vaginálních 
tkání, aby se usnadnil vstup diagnostických nebo terapeutických zařízení 
umístěných do vaginální dutiny. Tento produkt není sterilní a neměl by být 
používán, pokud je sterilní produkt vyžadován. Před zavedením naneste 
požadované množství na nástroj a/nebo oblast genitálií.

UPOZORNĚNÍ:
Každý aplikátor je určen pouze na jedno použití a po otevření nebo 
opětovném použití jej nelze skladovat.
Conceive Plus je velmi kluzký, rozlité látky okamžitě čistěte. Pokud jste po 6 
měsících používání tohoto přípravku neotěhotněla, poraďte se se svým 
lékařem. Tento produkt není určen pro domácí inseminační procedury.
- Nejde o antikoncepční přípravek, lubrikant Conceive Plus™ nezabíjí 
spermie ani neovlivňuje jejich funkci. 
- V případě podráždění přerušte používání a pokud přetrvává, poraďte se se 
svým lékařem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. 
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Skladujte při teplotě od 2°C do 30°C
- Pouze na jedno použití, vícenásobné používání není bezpečné. 
- V případě viditelného poškození koncovky nebo v případě, že koncovka 
chybí, aplikátor nepoužívejte. 

Složení: Voda, hypomelosa, chlorid sodný, methylparaben, glycerin, 
fosforečnan sodný, chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan sodný, chlorid 
horečnatý, chlorid vápenatý. 

Další informace na www.conceiveplus.com, helpdesk@sasmar.com, Tel: 
+3228808220
Vyrobeno společností SASMAR PHARMACEUTICALS SPRL, Brusel 
-B-1170, Belgie. 
Distributor: ADIEL s.r.o. Ostrovského 253/3, 150 00, Praha 5 
www.adiel.cz, www.otehotnet.cz, www.adiel.sk

Doporučujeme používat předem naplněné aplikátory s víceúčelovou tubou 
a doplňky pro plodnost Conceive Plus.
Pro všechny ostatní časy...
objevte osobní maziva SASMAR
Osobní maziva SASMAR jsou na rozdíl od jiných osobních maziv 
dlouhotrvající a hedvábně hladká. Formulováno bez parabenů, schváleno 
FDA a kompatibilní s kondomy pro zvýšení sexuálního potěšení a intimity!
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